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प्रिय मुलाांर्नो,

तुम्ही दधुाच्या बादलीपासूर्न एखादा 
पोषाख करू शकतो का? या कहाणीची 
र्नाययका गिळीणीर्ने प्रिचार केला की ती असां 
करू शकते. तुम्हाांला हे शक्य िाटतां का? 
कहाणी िाचा आणण माहहत करूर्न घ्या.
मला माहहत आहे की तुम्हाांला ही कहाणी 
खपू आिडले.

माशाा एक गिळीण होती. ती एका मोठ्या 
शतेािर राहत असे, जे एका गािाच्या बाहेर होते.

ती गायाांच ेदधू काढत असे.



ती कोंबड्यार्ना दाणा ही घाले आणण 
त्याांची अांडी गोळा करत असे आणण
घोड्याांच ेकेस प्रिांचरत असे.

माशााला शतेािर राहायला 
आणण काम करणे आिडत असे.



यतला स्िप्र्नां बघायला आिडत 
अस.े यतर्ने भव्य महाल, सुांदर र्नियुिक 
आणण अर्नेक सुांदर िस्तूांबाबत स्िप्र्नां 
पाहहली होती.



सगळ्यात जास्त, माशाार्ने एका र्नव्या 
पोशाखाच ेस्िप्र्नां पहहले-एक खपू खास 
पोशाखाबाबत. तो जगातला सगळ्यात सुांदर 
पोशाख होता.

यतर्ने डडसेंबरमध्ये णिसमस 
र्नतृ्याच्या िेळी हा सगळ्यात सुांदर 
पोशाख घालण्याची योजर्ना तयार केली.



“असा पोशाख खरेदी करण्यासाठी तुला 
खपू साऱ्या पैशाांची गरज लागेल,” यतच ेममत्र 
यतला म्हणाले.

“ते पैसे तुला कुठूर्न ममळतील?”

“तुम्ही लोक त्याबाबत चचांता करू र्नका!” 
माशाा म्हणाली. “माझ्याकड ेपैसे जमा 
करण्याची एक योजर्ना आहे.”



दसुऱ्या हदिशी माशाा खपू 
लिकर उठली आणण गोठ्यात गेली.

"र्नमस्ते, बेसी," यतर्ने गायीला म्हटलां. 
“तू खपू भाग्यिार्न आहे. तू जगातला
सगळ्यात सुांदर पोशाख खरेदी करण्यासाठी 
मला मदत करशील का?”



“तो एक फिकट यर्नळा पोशाख असेल, 
ज्याला पाांढऱ्या रांगाची झालर असेल. मी तो 
णिसमस र्नतृ्याच्या िेळी घालेर्न आणण मग 
मी पाटीत सगळ्यात सुांदर मुलगी होईल.

तसा पोशाख खरेदी करण्यासाठी मला 
खपू साऱ्या पैशाांची गरज लागेल. बेसी, तू ते 
पैसे गोळा करण्यासाठी मला मदत करशील.
बरां, बेसी तू याबाबत काय प्रिचार करते?



“हम्मा-हम्मा ," बेसी म्हणाली.

“तू काय म्हणालीस?” 
माशाार्ने गायीला प्रिचारलां.



“आधी मी या बादलीतले दधू प्रिकेर्न. 
त्या दधुाच ेपैशाांर्नी मी एक कोंबडा आणण 
दोर्न कोंबड्या खरेदी करेर्न. त्या कोंबड्याांर्ना 
खपू सारी प्रपल्लां होतील. ती प्रपल्लां मोठी 
होऊर्न मोठ-मोठ्या कोंबड्या होतील.”



“मी त्या जाडजूड 
कोंबड्याांर्ना यात्रते प्रिकेर्न.”

“मी यात्रते पाळण्यासाठी काही खचा 
करणार र्नाही. मी कॅन्डी, केक आणण िुग्याांिर 
सुद्धा एकही पैसा खचा करणार र्नाही. मी 
यात्रते काहीच खरेदी करणार र्नाही.”



“मी जगातला सुांदर पोशाख
खरेदी करण्यासाठी आपले सगळे पैसे 
िाचिेर्न. त्या यर्नळ्या पोशाखाला सुांदर 
मोठी पाांढरी झालर लािलेली असेल.”



“मी तो ड्रसे घालेल – मी 
जगातला सगळ्यात सुांदर ड्रसे
णिसमस र्नतृ्य करताांर्ना घालेल.”



“आधी, मी माझ ेकेस कुरळे करेर्न. मग 
माझा ड्रसे घालेर्न आणण गळ्यात एक फकां मती 
हार घालेर्न. मग मी फकतीतरी सुांदर हदसेर्न.”

“णिसमस र्नतृ्य करताांर्ना ित्येकजण 
माझ्याकड ेएकटक बघेर्न आणण म्हणेल, 
“ज़रा माशाा कड ेबघा! ती त्या सुांदर ड्रसेमध्ये 
फकती अद्भुत हदसते आहे. यतला तो
अतुलर्नीय पोशाख कुठे ममळाला?”



“त्या पाटीत मला माझ्या जीिर्नातली 
सगळ्यात जास्त मजा येईल. मी र्नाचरे्न,
गायीर्न, प्रपईर्न आणण रुचकर जेिण जेिेर्न.”

“जेव्हा सांगीत सुरु होईर्न तेव्हा सिा 
तरुणाांर्ना माझ्याबरोबर र्नाच करािा िाटेल. 
आत्ता र्नाही, मी त्याांर्ना म्हणेर्न. कदाचचत 
र्नांतर मी तुमच्याबरोबर र्नाच करेर्न.”



"तरीही सगळे तरुण माझ्यासाठी 
आपापसाांत एक-दसुऱ्याशी भाांडतील. 
त्याांर्ना सिाांर्ना माझ्याबरोबर र्नतृ्य करािे 
िाटेल.पण मी त्याांच्यातल्या केिळ 
एकाच बरोबर र्नतृ्य करेर्न.”



“तो पाटीतला सगळ्यात छार्न 
हदसणारा तरुण असेल. मी त्याला 
गोड आिाजात म्हणेर्न, “तुम्हाांला 
माझ्याबरोबर र्नतृ्य करायला
आिडले का?”



“तो तरुण हसेल आणण उत्तर 
देईल, “र्नक्कीच मला तुमच्याबरोबर 
र्नतृ्य करायला आिडले. तुम्ही या
णिसमस पाटीच्या शार्न आहात.”



“आम्ही एकदा, दोर्नदा, तीर्नदा र्नाच.ू 
र्नाही,आम्ही रात्रभर र्नाच.ू”



मग माशाार्ने आपले डोळे ममटले 
आणण ती अजूर्न स्िप्र्नां बघू लागली.
तो णिसमस पाटी मध्ये होती, आणण 
ती एका सुांदर तरुणाबरोबर र्नतृ्य
करत होती. ती र्नाचत राहहली, र्नाचत 
राहहली, र्नाचत राहहली. यतर्ने 
सांगीताच्या तालािर टाळी िाजिली.



सांगीताचा िेग िाढत िाढत गेला.
मग माशाापण िेगार्ने आजूर्न िेगार्ने र्नतृ्य 
करू लागली. माशााला बघूर्न सगळे िाणी 
घाबरूर्न गेले. त्याांर्ना भीती िाटत होती की 
ती पडले याची.



पण माशाा थाांबली र्नाही. ती सतत 
र्नाचत राहहली.

... ती िेगार्ने,अजूर्न िेगार्ने र्नाचत राहहली.



अचार्नक, ती एका दगडािरूर्न 
घसरली,आणण यतची दधुाची बादली
जममर्नीिर पडली.

आणण माशाा स्ितः ही
जममर्नीिर पडली.



“माझी योजर्ना बरबाद झाली!” ती 
दःुखार्ने ओरडली. “आता मी दधू प्रिकू 
शकणार र्नाही. मी एक कोंबडा आणण
दोर्न कोंबड्या खरेदी करू शकणार र्नाही,
आणण मी प्रपल्लां पाळूर्न त्याांर्ना जाडजूड 
र्नाही करू शकत.”

“आता माझ्याजिळ
जगातला  सगळ्यात सुांदर 
ड्रसे खरेदी करण्यासाठी 
पैसे र्नसतील.”

माशाा खपू दःुखी होती, पण ती एक गोष्ट 
मशकली: “कोंबड्या जन्माच्या आधीच मोजू र्नका!”

समाप्त


